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 مراجعة تحليلية للسياسات االقتصادية الكلية وتصحيح المسار

 

 
 د. منير حمش

 مقدمة:
 

، ولسياساته في مختلف فروع ةالمجتمع ) أي مجتمع ( إلى مراجعة للسياسات االقتصادية الكلي يحتاج
خمسية، لدى االنتهاء من االقتصاد، بين الحين واآلخر. وبالعادة، فإن هذه المراجعة تجري في البلدان التي تضع خططًا 

تنفيذ الخطة، لتكون هذه المراجعة بمثابة الكاشف إليجابيات التنفيذ، وكذلك لسلبياته، وبذلك تعمد الجهات التخطيطية 
في الخطة القادمة؛ لكن المهم في هذه المراجعة، أن يوضع الجميع ، الشعب إلى تعميق االيجابيات وتالفي السلبيات 

، في صورة حقيقية حول تطور  األوضاع االقتصادية وانعكاساتها االجتماعية والثقافية سياسيةوالحكومة والسلطة ال
والسياسية، فضاًل عن تأثير هذه األوضاع على مسيرة األمن االنساني، متضمنًا، أمنه الغذائي والمائي وحالة األمن 

 واالستقرار واألمان. 
 

م لدى اقرار الخطة الخمسية عرضًا لها، وفي نهاية سنوات وقد اعتادت جمعية العلوم االقتصادية ، أن تقد
الخطة تقويميًا للخطة. وذلك في إطار ندوة الثالثاء االقتصادية وبالعادة فإن هيئة تخطيط الدولة، وهي الجهاز الفني 

عية رئيس للخطة، تعد تقرير التقويم للمراجع المختصة، وفي إطار االعداد للخطة الخمسية الحادية عشر، دعت الجم
بعنوان: " اضاءات على الخطة الخمسية الحادية عشر. وكان  5/1/2010هيئة تخطيط الدولة إللقاء محاضرة بتاريخ 

( تمهيدًا إلطار الخطة  2010 – 2006الكلي في سنوات الخطة الخمسية العاشرة )عليه أن يتعرض ألداء االقتصاد 
اء كان أقل من التوقعات ، كما تعرض الرتفاع معدالت البطالة الخمسية الحادية عشر. وقد أشار إلى أن هذا األد

والتضخم منهًا ألسبابها المحلية التي ال تقل أهمية عن األسباب الخارجية، كما تعرض ألسباب ومعوقات االستثمار وهي 
، لكن األهم التقانةالبيروقراطية الحكومية والفساد وعدم استقاللية القضاء وانخفاض مستوى أداء البنية التحتية وضعف 

في المحاضرة، كان استعراض الوضع الراهن للتنمية البشرية، والمعاناة في قطاع التعليم والبحث العلمي والقصور في 
 ائح المجتمع.مساواة بين شر قطاع الصحة، وتزايد درجة عدم ال

 
ألداء االقتصادي، ونذكر في حينه، أن ما جاء في محاضرة رئيس هيئة تخطيط يكشف إلى حد بعيد قصور ا

وخاصة في تأثيراته على األوضاع االجتماعية، مما أثار سخط الحكومة وأدى إلى ابعاده عن رئاسة الهيئة ) ربما تكون 
تقييم الخطة الخمسية العاشرة سيصدر عن المكتب االقتصادي في  هناك أسباب أخرى نجهلها( واالعالن على أن تقرير



ان ـ. وك1وبالفعل فقد صدر هذا التقريرب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية. رئاسة مجلس الوزراء بإشراف نائ
تغيير مسار االقتصاد السوري. ويؤكد التقرير على أن رة في ــة الخمسية العاشــاح الخطـرز ما فيه االعالن عن نجــأب

ر االقتصادية، نحو اقتصاد أكثر طالخطة تمكنت من تحقيق هدفها الرئيسي وهو: انجاز عملية التحول في الهياكل واأل
، مع تغيير واسع انفتاحًا وتنافسية واندماجًا في االقتصاد العالمي، ونحو اقتصاد مرن يعتمد أساسًا على آليات السوق 

دون التخلي عن البعد االجتماعي !!!(. ويقدم التقرير دليله على النجاح في أن هذا النهج أوصل في دور الدولة )
 ري إلى )نقطة الالعودة(.االقتصاد السو 

 
وبهذا أغلق على الجميع باب المناقشة أو االجتهاد، فقد كان المطلوب في سنوات الخطة الخمسية العاشرة، 

، من اقتصاد مخطط يهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع ملية تغيير مسار االقتصاد السوري تحقيق ع
، كما نص على ذلك الدستور المعمول به في ذلك الوقت، إلى عملية عدالة االجتماعيةمستوى معيشة السكان وتحقيق ال

تغيير المسار التي أشار إليها تقرير الحكومة، فهي تعني التحول نحو اقتصاد السوق والوصول باالقتصاد الوطني إلى ) 
نكسر حاجز ) نقطة الالعودة ( وفي  (. لكن األحداث الدامية التي وقعت في سورية تجعلنا ) وغيرنا (الالعودةنقطة 

 بحثنا هذا سوف نتعرض للموضوع من خالل المحاور التالية:
 

األساس النظري للسياسات االقتصادية الكلية في سنوات الخطة الخمسية العاشرة ) مرحلة ما قبل حركة  -1
 االحتجاج( وما آلت إليه هذه السياسات,

 حلة حركات االحتجاج والحرب على االرهاب(السياسات االقتصادية  الكلية الراهنة ) مر  -2
 تصحيح مسار السياسات االقتصادية الكلية. -3

 
أواًل: األساس النظري للسياسات االقتصادية الكلية في سنوات الخطة الخمسية العاشرة ) مرحلة ما قبل حركة 

 االحتجاج( وما آلت إليه هذه السياسات,
 

 خلفية تاريخية سريعة:
لقرن الماضي، بدأت صعوبات اقتصادية شديدة الوقع تجتاح االقتصاد السوري، وتمثلت في منتصف ثمانينات ا

بوجه خاص في تعاظم دور قوى الفساد وفشل مشروعات التنمية والتأخر في انجازها. وتوقف المعونات العربية، 
الستيراد وشح القطع األجنبي، وانخفاض احتياطات النقد وتراجع أسعار الصرف وفقدان المواد االستهالكية نتيجة لتراجع ا

وكانت أهم المواد والسلع الحياتية محصورة من حيث وانعدام القدرة على استيراد مستلزمات االنتاج الصناعي والزراعي. 
االستيراد والتوزيع بمؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد األصوات المنادية باالعتماد على القطاع الخاص والتجار؛ 

باالنفتاح وتقديم  المناديةه المواد وتخفيض الدعم المقدم للمستهلكين والمنتجين، وارتفعت األصوات والغاء حصر هذ
وبالتالزم مع االنفتاح التسهيالت لالستثمارات الخاصة، فكان أن صدر قانون تشجيع االستثمار في أوائل التسعينات، 

المحلي واألجنبي، وتحسن الوضع االقتصادي العام نسبيًا السياسي والدعوة لمؤتمر مدريد، انفتح نسبيًا باب االستثمار 
مع بروز ظاهرة التفاوت بين الدخول وتعاظم أعداد العاطلين عن العمل وتراجع الخدمات االجتماعية وازدياد ظاهرة 

أمام  اقتصاد الظل والعشوائيات، وبرز الفساد كعامل إضافي، وعندما توقفت مفاوضات مدريد في منتصف التسعينيات كنا
بمباركة أمريكية، ومشروع الشراكة شمعون بيريز مشروعين اقليميين: األول مشروع الشرق األوسط الجديد الذي طرحه 

االوربية الذي طرحه االتحاد االوربي، وكال المشروعان ينصان على التحول نحو اقتصاد السوق. ونشطت في هذه 
                                                 

الفني االقتصادي، والمكتب المركزي لإلحصاء. أعد التقرير ثالث جهات حكومية هي: هيئة تخطيط الدولة، والفريق  1
 . ولم يؤذن بنشره كاماًل.27/7/2010وأصدره الفريق الفني االقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء في 

 



بي في الترويج لالقتصاد الحر؛ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرحلة المؤسسات المالية الدولية واالتحاد األور 
األجهزة الحكومية، واالتحاد األوربي بتماسه المباشر مع المسؤولين، وبافتتاحه مكتبين ببعثاته المتعددة واتصاالته مع 

سات الحكومية لألعمال أحدهما في دمشق والثاني في حلب، حيث كانا يقومان بنشاطات حثيثة في أوساط المؤس
 دة ا إلى جانب مبعوثي البنك والصندوق األثر الكبير في ضم أعداد متزايمواألوساط التجارية ورجال األعمال، فكان له

 .من بعض المثقفين ورجال األعمال والبيروقراطيين لمصلحة التيار المنادي باالقتصاد الحر والتحول نحو اقتصاد السوق 
 

 نحو اقتصاد السوق االصالح االقتصادي والتحول 
  ؛ تياران اقتصاديان يناديان باإلصالح كان هناك  القرن الحادي والعشرينفي مطلع 

مع إعادة االعتبار  صالح اقتصادي عنوانه العودة إلى دور قوي للدولة في االقتصادهو تيار الدعوة إل: األول
صالح القطاع العام وتحقيق النمو االقتصادي مع  العدالة في التوزيع.  لدورها االجتماعي وا 

التحول نحو اقتصاد السوق واطالق العنان للمبادرة الفردية استنادًا إلى نظرية االقتصاد  : الدعوة إلىوالثاني
 الليبرالي الجديد.

 
قررت السلطة السياسية اختيار طريق مية إلى أوساط السلطة السياسية، واذ انتقل الحوار من األوساط الحكو 

الجمع بين آليات السوق واألهداف االجتماعية. ومع ضعف الثقافة االقتصادية لدى  أيجتماعي، اقتصاد السوق اال
المسؤولين، استطاعت قوى الليبرالية االقتصادية الجديدة المدعومة بقوى الفساد والنشاط المحموم للمؤسسات المالية 

قتصاد العالمي الرأسمالي والعولمة، أن تحقق الدولية واالتحاد االوربي، استطاعت هذه الجهات، مستندة إلى قوى اال
تواجدًا مدعومًا بالقرار السياسي. فأقرت وحققت مجموعة من التحوالت في االقتصاد الوطني تحت شعارات اعُتمدت في 
الخطة الخمسية العاشرة بال مضمون، مما أوصل االقتصاد الوطني إلى النقطة التي دعاها تقرير تتبع تنفيذ الخطة ) 

 ة الالعودة (، أي تحقيق نقط
أهداف االقتصاد الليبرالي الحر. دون أي أفق بالعودة عنه. وهذا ما يجعلنا نتساءل عن األساس النظري 
واالفتراضات التي يقوم عليها اقتصاد السوق مما يجعله غير قابل للعودة. وهذا ما نجده في السياسات االقتصادية التي 

 الذي يدور حول ثالثة أمور أساسية هي: 2رنامج ) توافق واشنطن (اعتمدتها الحكومة والمتمثلة بب
 

االعتماد على حرية السوق في المعامالت الداخلية والخارجية، ويتضمن ذلك  -1
ي حرية التجارة وحركة تحرير التجارة واالنفتاح على االستثمار األجنبي. وتسهيل دخوله وخروجه ) أ

 .األموال (
شمل القطاع الخاص يركيزة التنمية، بشتى السبل. واعتماد القطاع الخاص،  -2

 المحلي واألجنبي، ويتضمن ذلك الخصخصة بما فيها خصخصة المرافق العامة.
 

ملموس في دور الدولة وحجمها وصواًل إلى ما يدعى " حكومة  احداث تخفيض -3
 الحد األدنى".

 
 اختصار:األمور األساسية الثالثة تعني بوهذه 

 وجوهرها الليبرالية االقتصادية الجديدة. –حكومة صغيرة  –اقتصاد مفتوح  –سوق حرة 
                                                 

توافق واشنطن هو التقاء إرادة ثالث جهات مقرها واشنطن من أجل العمل على ) مساعدة ( الدول االشتراكية السابقة  2
 والدول التي تؤمن بالتدخل الحكومي، من أجل التحول نحو اقتصاد من خالل برنامج عرف بهذا االسم.

 



 
جون لاللتحاق و ون وير االقتصادية الجديدة يناد واستكمااًل لنهج " توافق واشنطن " فإن دعاة الليبرالية

 باالقتصاد العالمي واالندماج بالعولمة . 
 

 ويقوم هذا النهج على عدد من االفتراضات ) أو األوهام ( أهمها ثالثة:
 
أن آليات السوق ال التخطيط االقتصادي وتدخل الدولة هي التي تستطيع أن  الوهم ( األول:االفتراض ) 

 القادرة على تحقيق النمو االقتصادي.هي تخصص الموارد المادية والبشرية، فتحقق التخصص األمثل وبالتالي 
حرافات تلقائيًا. ن اقتصاد حرية السوق يعمل بسهولة ويسر ويصحح االنإ االفتراض ) الوهم ( الثاني: 

 ويستطيع أن يوفق بين المصالح الخاصة والمصلحة االجتماعية دون تدخل الدولة.
رخص الوسائل من على تحقيق الكفاءة والنمو بأ أن اقتصاد السوق قادر االفتراض ) الوهم ( الثالث: 

 السوق دون تدخل حكومي، بفضل المنافسة وتوفير المعلومات لجميع المتعاملين في 
 

ي ضوء هذه االفتراضات )األوهام( وضعت السياسات االقتصادية والمالية والتجارية، من أجل وف
زالة التشوهات السعرية، والقضاء على البطالة، وتحقيق  احتواء عجز الميزانية العامة ومكافحة التضخم وا 

أي العام. لكن في الواقع معدالت نمو مرتفعة وما إلى ذلك من أهداف تعلنها الحكومة لتبرير سياستها امام الر 
فإن األهداف الحقيقية لهذه هي احداث تحوالت هيكلية في االقتصاد وفرض أمر واقع من شأنه التحول نحو 

تحاق بالعولمة عن طريق االمتثال لمتطلبات ي االقتصاد العالمي وااللفاقتصاد السوق وتحقيق االنخراط 
 ل:الليبرالية االقتصادية الجديدة وفق برنامج يشم

 
نفاق ه ) وما ينجم عن ذلك من تخفيض لإل تقليص دور الدولة في إدارة االقتصاد وتنميت -1

 وتخفيض مساهمتها االجتماعية. العام وانسحاب الدولة من الشأن االقتصادي
إعادة بناء األسواق واعطاؤها األولوية في تسيير االقتصاد الوطني وتنميته )اطالق قوى  -2

 عمل آليات السوق دون تدخل حكومي(. السوق العاتية والركون إلى
إعادة بناء الرأسمالية المحلية وجعلها قادرة على أن تكون ركيزة العمل االقتصادي في  -3

 البالد، وتعظيم دورها السياسي.
 

ضافة إلى هذه األهداف العامة التي يتضمنها هذا البرنامج الذي قدم إلى البلدان االشتراكية السابقة و  ا 
 كانت:في سورية اإلضافية نظمة التدخلية، فإن األهداف والبلدان ذات األ 

 
إن إجراء تغيير حقيقي في بنية االقتصاد والمجتمع، بإقامة عالقات اقتصادية واجتماعية  -1

جديدة، وتعميم ثقافة السوق وقيمه، وتسويغ انتشار اقتصاد الريع وثقافة االستهالك، وتسفيه 
 اقتصاد االنتاج والعمل.

الجتماعية و )تصنيع( فئة جديدة من )رجال األعمال ( تعتبر الحامل تغيير البنية ا -2
 االجتماعي للنظام الجديد، بداًل عن العمال والفالحين وصغار الكسبة والطبقة المتوسطة.

اضعاف قوة الدولة التفاوضية تجاه ما يطرح عليها من مشاريع خارجية، )وكان وال يزال  -3
 ربية.....(و والكبير، والشراكة األ أالجديد وسط مطروحًا من الخارج مشروع الشرق األ 



ستندة إلى الترويج لثقافة مغايرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتلك الثقافة السائدة والم -4
التوجهات القومية والوطنية فضاًل عن ثقافة العدالة االجتماعية ودور الدولة االقتصادي 

عالء شأن االستقالل االقتصادي والسياسي  واالجتماعي تعزيزًا لتماسك النسيج االجتماعي وا 
 والسيادة.

 
الدعوة إلى االنخراط في العولمة وااللتحاق، باالقتصاد الرأسمالي العالمي، تأتي في إطار حملة مركزة إن 

نكار دورها في ضبط آليات وحركة السوق والتخفيض من شرور ضد تدخل الدولة في الشأن االقتصادي،  وا 
 الرأسمالية.

 
أظهرت الوقائع في الدول التي اتجهت نحو تطبيق برنامج توافق واشنطن، فشل اقتصادات حرية  وقد

 السوق، وخاصة عندما أبرزت:
 

 ليات السوق عن تحقيق أسعار عادلة ومالئمة، ألنها تقود إلى االحتكارعجز آ -1
 -عجز حرية السوق عن توليد استجابات مناسبة من جانب المتعاملين )بائعين ومشترين -2

 منتجين ومستهلكين(
 المرونة المطلوبةبعجز حرية السوق عن تحريك الموارد من استخدام إلى آخر  -3

وحصيلة ذلك هو إشاعة الفوضى وعدم االستقرار واالحتكار في السوق مما يهدد السلم االجتماعي، 
 ويزيد من الشروخ المجتمعية والتفاوت في الدخول وتصاعد معدالت البطالة.

 
عترفون بذلك ولذا نجدهم يمعنون الليبرالية االقتصادية الجديدة في الداخل والخارج، ال يإال أن دعاة 

إلى تسريع التحول نحو اقتصاد السوق، وعندما برزت الصعوبات تخاذ االجراءات والسياسات المؤدية با
تساع نطاق االقتصادية، واتسع نطاق النزوح من الريف إلى المدينة وانتشار العشوائيات حول المدن وا

اقتصاد الظل وتزايد أعداد العاطلين عن العمل،  وتراجع االنفاق الحكومي ) خاصة في مجال دعم أسعار 
كان المسؤولون يبررون ذلك  المستهلكين والمنتجين والتخفيض النسبي لإلنفاق على التعليم و الصحة (

ات عملية للمضي في سياسة التحول بالجفاف واألزمة االقتصادية العالمية، في حين أنهم اتخذوا اجراء
ولبعثات البنك الدولي، وصندوق السوق. وكانوا يصدرون اإلشارات المتتالية لرجال األعمال  اقتصاد نحو

مستمرون بدفع االقتصاد الوطني نحو التحول إلى اقتصاد السوق، النقد الدولي واالتحاد االوربي بأنهم 
 وقد تمثل ذلك خصوصًا في:

 
التموين والتجارة الداخلية، التي كانت عنوان التدخل الحكومي في السوق بما في الغاء وزارة  -

 والجملة والتجزئة ( ذلك تقزيم مؤسسات التجارة الحكومية ) مؤسسات التجارة الخارجية
 قبضة الرقابة على األسعار ومنع الغش والتدليس واالحتكار. تخفيف -
 .تخفيض الضرائب على األغنياء والشركات الخاصة -
 رب الضريبي.التساهل مع الته -
الغاء الحصر أو التقيد أو المنع ألهم المواد االستهالكية الضرورية وفتحها أمام تجار القطاع  -

 الخاص.
 تخفيض االنفاق االستثماري العام، والتوقف عن إصالح القطاع العام الصناعي -
 السالمية وشركات التأمين ص المحلي واألجنبي بإقامة المصارف التجارية وااالسماح للقطاع الخ -



 احداث سوق األوراق المالية -
والتالعب في بيوت السكن وعدم دعم وتشجيع القطاع غض النظر عن المضاربة العقارية،  -

 التعاوني ، خاصة االستهالكي والسكني
 تخفيض الدعم المقدم للمواد االستهالكية -
 رفع أسعار المشتقات النفطية -
 مضافةالتلويح بفرض ضريبة القيمة ال -
 رفع شعار " التجارة الخارجية قاطرة النمو" وتخفيض الرسوم الجمركية -
 تشجيع السياحة والمرافق الخدمية واعتبارها أيضًا قاطرة للنمو -

 
عالء شأن المضاربة والسمسرة والوساطةنتشار ظاهرة الفساد واالفساد، و ورافق ذلك كله ا  ا 

 
نفتاح على حالفات وعمل المؤسسات التقليدية، فقد رافق اال ومن خالل ذلك كان البد من إجراء تغيير في الت

بمجالس رجال األعمال فيما بين " رجال ونساء  لصناعة والزراعة، واحداث ما يدعىاالتجارة و  الخارج تقليص دور غرف
 األعمال المحليين وأمثالهم في الدول األخرى.

 
العالي والسماح بإحداث لى مناهج التعليم ومن أجل دعم هذه التوجهات، كان البد من إدخال تعديالت ع

جامعات خاصة. وتقديم تسهيالت واعفاءات عديدة، وتعديل العديد من القوانين واألنظمة لتشجيع االستثمار األجنبي. 
طالق حرية العمل في مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. والمضي قدمًا في خصخصة االقتصاد  وا 

 .السوري بكامله
 

لى أن عملية الخصخصة تقتصر إقد يعترض البعض على تعبير خصخصة االقتصاد السوري، استنادًا وهنا 
على تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. في حين أننا نعني بخصخصة االقتصاد السوري هو ما جرى 

 م إلى اقتصاد حر بقيادة القطاع الخاص.تحويل االقتصاد برمته من اقتصاد تدخلي بقيادة القطاع العافعاًل من 
 

رجال األعمال،  لطمأنهفيشرحها وتأكيدًا لهذا التوجه، يعرض رئيس الفريق االقتصادي مسألة الخصخصة 
 22/2/2009ولتأكيد التزام الحكومة بعملية التحويل، وذلك في تصريح له في مجلة االقتصادي ) العدد الصادر بتاريخ 

 2005مل في إطار السياسات التي حددها المؤتمر القطري لحزب البعث العربي االشتراكي العاشر ( فيقول أنه " نحن نع
، ما لم تتبنها مؤسسة المؤتمر  أحد الخياراتالتالي فأنا ال أستطيع إن طرحها كوهذا المؤتمر لم يتبن الخصخصة، وب( 

فق على تعاريف الخصخصة بمفهومها الواسع القطري التي رسمت المالمح الجديدة لالقتصاد السوري. ولكن دعنا نت
ثة مكونات، أواًل السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجاالت كانت والضيق، فالتعريف الواسع للخصخصة يتضمن ثال 

سمنت وهو ما تم تطبيقه في سورية. فاإل محصورة بالقطاع العام، وهذا يسمى في عالم االقتصاد جزءًا من الخصخصة.
 ئية، وحاليًا الطرق السريعة وغيرها كانت حكرًا على القطاع العام، ثم أصبحت متاحة للقطاع الخاص.والطاقة الكهربا

 
والمفهوم اآلخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة، وهذا ما تم أيضًا في مرفأ الحاويات في 

 العام والخاص. طرطوس والالذقية . وأعتقد أن الحبل على الجرار في موضوع الشراكة بين
 

نا قرار ديأما المكون الثالث للخصخصة، فهو بيع أصول القطاع العام إلى القطاع الخاص. ونحن ليس ل
 سياسي بالبدء بتطبيق هذا المكون الضيق. 



 
عكس يعرضها رئيس الفريق االقتصادي، ت هذا التصريح الذي يعرض للسياسة االقتصادية الفعلية، كماإن 

يقة االلتفاف على قرار القيادة السياسية، وحقيقة استغالل حالة ضعف الثقافة االقتصادية، حيث حقيقة ما جرى، وحق
ما يتعلق بالمكون قاليد قيادته للقطاع الخاص. وفيم مجرى تمرير سياسة الخصخصة وتحويل االقتصاد السوري وتسلي

القطاع العام في الشركات العامة الصناعية الثالث ) أي بيع أصول القطاع العام( جرى العمل على اضعاف ما تبقى من 
فمنع اصالحها، وحجب عنها التمويل الالزم لتجديد واستبدال آالتها المستهلكة، وتم التضييق عليها في الحصول على 

ظهارها بمظهر الخاسر، ، في القطاع االنتاجي وجودهامستلزمات االنتاج. كل ذلك بهدف الغاء  عليها وتركها  والتشنيعوا 
 عرضة للنهب من قبل الفاسدين والمرتزقة. جثة

 
نختم هذا المحور من البحث، بوضع ما جرى من عمليات تحويل وممارسات وسياسات اقتصادية في إطارها 

 الصحيح.
 

السياسي، وجرى إعاقة و ، وقد تعرضت للحصار االقتصادي دفة دائمًا ومنذ االستقالللقد كانت سورية مسته
ركيا ( والجنوب )  اسرائيل( السنين، كما خضعت للتهديدات والحشود العسكرية من الشمال ) ت محاوالت التنمية على مر

الحروب، وكان الهدف هو شعب سورية الذي كان يرفض الخضوع ويتمسك باستقالله وسيادته ووحدته  وخاضت
ب ) على رأسه الواليات ، وذلك الهدف الذي سعى إليه الغر لالوطنية، مما يتنافى مع هدف ضمان أمن ووجود اسرائي

المتحدة ( وكان المطلوب ازاء ذلك منع شعب سورية من تحقيق طموحاته في التنمية والوحدة. ولهذا فقد كان رفض 
التحاد األوربي، بمثابة موقف تحدي ال يقبله الغرب وال ترغب شرق األوسط الجديد أو الكبير أو ااالنضمام إلى مشروع ال

عي إلرغام سورية لالنصياع، استخدم مدخل المناداة بالديمقراطية وحقوق االنسان، وعندما . وفي هذا السبه اسرائيل
رفضت سورية العروض المقدمة بعد احتالل العراق وتمسكت باستقاللها السياسي ، كان ال بد من استخدام " المدخل 

عاف االقتصاد وبالتالي اضعاف االقتصادي" الذي يتمثل في التحول نحو اقتصاد السوق، فمن هذا المدخل يمكن اض
بعد إيصاله إلى مستوى ) مجتمع المخاطر ( حيث تسود حالة من التذمر بسبب الدولة، وتأليب المجتمع ضد الحكومة 
ترافق مع الممارسات الخاطئة من قبل الجهات الحكومية المختلفة، فتحولت  الذيالبطالة وارتفاع األسعار والتهميش، 

 عمال العنف التي تحولت بدورها إلى العمليات االرهابية فكان الدمار والقتل والتشرد والنزوح.حركات االحتجاج إلى أ
 

لم يغب عن خاطري يومًا، منظر وزراء من سورية وتركيا مع بعض المسؤولين في البلدين، وهم يقتلعون 
ت األسواق السورية بالبضائع التركية عارضة الحدود في معبر باب الهوى، ايذانًا بحرية انتقال المواد والسلع التي أغرق

ى إلى إغالق آالف الورش والمعامل في مختلف أنحاء سورية، والمالبس الجاهزة، مما أد والجلدياتثاث بما فيها قطع األ 
لعمل ليضيق أصبح عمل آالف العاطلين الجدد عن العمل في سوق  زجوخاصة في حلب ودمشق وريفها ، وبالتالي 

التهريب بما فيه تهريب أيضًا ب. ومن هذا المعبر انساب ياعًا لألعمال الهامشية والوساطة والتهر المنتج ويزداد اتس
األسلحة واالرهابيين، إنها احدى مصائب االنفتاح وتطبيق شعار ) تحرير التجارة الخارجية قاطرة النمو ( فكان ذلك 

 اليوم.بمثابة القاطرة التي جلبت إلى البالد هذه الكوارث التي نعيشها 
 

 .3وليكون تحليلنا مقنعًا، فإننا نرفده ببعض األرقام التي قد تساعد على فهم ما ذهبنا إليه
                                                 

( 2010 -1197اد السوري في أربعين عامًا ) رقام التجارة الخارجية ونسبها مأخوذة عن كتاب المؤلف: االقتصأ 3 
، وتحليل أثر تحرير التجارة الخارجية على حجم التجارة تجدونه في الصفحة 2011صادر عن منتدى المعارف بيروت 
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لخارجية، فقد كان كان الميزان التجاري السوري للسلع والخدمات ايجابيًا قبل االنفتاح وتحرير التجارة ا -1

من الناتج المحلي  % 9.2مليار ل.س بنسبة  90فائضًا بمقدار يزيد عن  2002 هذا الميزان عام
ميزان بالدخول في نفق الاالجمالي. ولكن مع اصدار المزيد من قرارات تحرير التجارة الخارجية بدأ 

من الناتج ، كما وصل  % 12.9بنسبة مليار ل.س(  151.5) 2005العجز، فوصل العجز عام 
 مليار ل.س. 106إلى أكثر من  2009عام 

طي ما تحتاجه قيمة المستوردات من القطع األجنبي وتزيد حتى عام وبينما كانت قيمة الصادرات تغ
 77.4إلى تغطية  2009، بدأت مع تصاعد عمليات االنفتاح بالتناقص، حتى وصلت عام  2003

 فقط من قيمة المستوردات. %
 

طلب االنضمام إلى كة األوربية وتقديم اومع توجهات تحرير التجارة والدخول في مفاوضات الشر  -2
تزيد  متسارعة، وبنسببخطى المية، صدرت عدة مراسيم بتخفيض الرسوم الجمركية منظمة التجارة الع

وأدى ذلك إلى انخفاض ايرادات الرسوم  ، على ما تطلبه أوربا أو أنظمة المنظمة العالمية للتجارة
األساليب الملتوية للتهرب الضريبي والفساد، فإننا نجد أن حصيلة ذلك إلى الجمركية، فإذا أضفنا 

مليار ل.س عام  23.5إلى  2003مليار ل.س عام  27.6من  4تم الجمركية قد انخفضالرسو 
على الرغم من زيادة حجم المستوردات، وبالتالي انخفضت نسبة الرسوم الجمركية إلى الناتج  2006

 .2006عام  % 1.3إلى  2003عام  % 2.8االجمالي من 
 

صدار قانون صحة، اذ تعترف بذلك فإنها توصي بإلناونشير في هذا المجال إلى أن المؤسسات الدولية ا
الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك بالنهاية، كتعويض عن انخفاض حصيلة الرسوم 

 عداد مشروع لقانون هذه الضريبة.لجمركية وقد تبرع البنك الدولي بإا
 
صاد العالمي، فإن نسبة اجمالي التجارة االنفتاحية المتسارعة الساعية لالندماج باالقت الخطواترغم  -3

، في حين أن هذه النسبة في 2009عام  % 57السلعية إلى الناتج المحلي االجمالي لم تتجاوز 
. وهذا يعني أن اندماج االقتصاد % 75.6وفي تونس بلغت  % 174ماليزيا، مثاًل، تصل إلى 

تتعلق بالرغبات واتخاذ  ن المسألة الالسوري الذي رغبت به الحكومة لم يتحقق ويعود السبب إلى أ
تتعلق بالقدرات االنتاجية والمزايا التنافسية، ففي غياب اجراءات عملية  مانفتاحية. إنإ اجراءات

لالرتقاء بالقدرات االنتاجية وتحسين االنتاج وزيادة قدرته التنافسية، فإن اجراءات تحرير التجارة 
صناعات الوطنية ألنها تعرضها لمنافسة غير متكافئة تؤدي واالنفتاح االقتصادي ستلحق األضرار بال

 إلى تدهور أوضاعها.
 

نطلق من اإلجابة على قتصادية واالجتماعية، عليها أن تإن أية عملية تقويم علمية للسياسات اال -4
 أسئلة ثالثة هي:

 ماذا حصل للفقر؟ -آ
 ماذا حصل للبطالة؟ –ب 
 ماذا حصل لتوزيع الثروة والدخل؟ –ج 
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 :الفقر – أ

إلى عدد من  2005خلصت دراسة قام بها برنامج األمم المتحدة في سورية، وصدرت عام 
 االستنتاجات الهامة وفي مقدمتها:

 
ن م % 11.4مليون سوري ) بنسبة  2يزيد عن ما ، 2004و  2003 يلم يتمكن، في عام -

 السكان( من الحصول على حاجاتهم األساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية.
 مليون شخص. 5.3ليشمل  % 13يرتفع الفقر االجمالي في سورية إلى  -
في المناطق  % 62انتشر الفقر بشكل عام في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية )  -

 الريفية (
 –حلب  –في االقليم الشمالي الشرقي من البالد ) ادلب  ارتفعت معدالت وعمق وحدة الفقر -

بشقيه الريفي والحضري، وتميز االقليم الجنوبي بانخفاض الحسكة(  –دير الزور  –الرقة 
 مستويات الفقر، واقليم الوسط والساحل بمستويات متوسطة من الفقر.

 
ذ وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى  ت تشير إلى ارتفاع حاد في ، فإن االسقاطا2008عام  % 14.5وا 

فقد  2004عام  11.4) باستخدام خط الفقر األدنى ( إلى  5مؤشري الفقر الشديد والعام. وبينما وصلت نسبة الفقراء
، في حين أنه باستخدام خط الفقر األعلى ارتفعت نسبة الفقراء فيما بين العامين 2007عام  %12.3ارتفعت إلى 

 .%33.58إلى  % 30.1المذكورين من 
ونسبة الفقر العام إلى  % 8.7وكانت الخطة الخمسية العاشرة قد استهدفت تخفيض نسبة الفقر الشديد إلى  

 2010بحلول عام  23%
 

 :البطالة –ب 
تشير التقارير الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء وهيئة تخطيط الدولة أن معدل البطالة في عام 

 .6% 16.5إلى  2009ن دراسات أخرى برهنت أن هذا المعدل وصل عام . في حين أ%8بلغ  2008
 

إن الخطة الخمسية العاشرة حددت  7ويقول االتحاد العام لنقابات العمال ) المعنى بمسألة البطالة والتشغيل( 
، وبالتالي مليون فرصة عمل خالل سنوات الخطة  1.250هدفًا فيما يتعلق بالبطالة والتشغيل ينص على استحداث 

ألف فرصة عمل  250ملزم بتحقيق ما يعني أن االقتصاد السوري م. %8إلى نحو  % 12.3تخفيض معدل البطالة من 
 72فرصة عمل ) أي ألف  180لم يتم خلق إال  2006في عام  أنهسنوية، إال أن مسوحات قوة العمل السنوية كشفت 

)  2007ألف مشتغل عام  98القتصاد السوري إال حوالي من المتوسط السنوي المستهدف ( في حين لم يشغل ا %
يفترض أن يشغل االقتصاد خالل السنوات الثالثة األخيرة من الخطة حوالي من الرقم المستهدف ( وبالتالي  % 38

 مليون عامل ، األمر الذي يشكك االتحاد بإمكانية تحقيقه.

                                                 
والمكتب المركزي لإلحصاء( في محاضرة الغيت في إطار ندوة الثالثاء  UNDPنصر ذلك نقاًل من تقرير لـ ) أورد ربيع  5

 26/5/2009االقتصادي في 
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أدى إلى تزايد  هذا وال بد لنا من اإلشارة إلى أن ضيق سوق العمل، على نحو أساسي، إلى جانب عوامل أخرى  
طة الخمسية العاشرة إحصاءات الهجرة إلى خارج سورية من الشباب المتعلمين خاصة. وقد أورد تقرير تتبع تنفيذ الخ

من مجموع  % 8صبحوا يعيشون خارج سورية ) حوالي مليون مواطنة ومواطن سوري أ 2.344تشير إلى أن  ملفتة
  سكان. وهذا قبل األحداث، ونتيجة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي سببها التحول نحو اقتصاد السوق.لا

 
عدد ( وأن % 25) 2012الة في سورية بلغ عام أن معدل البط إلى 8التقرير االقتصادي العربي الموحدويشير 

( سنة 24 – 15وتبلغ نسبة الشباب ) % 41.9بلغ نسبة اإلناث من هؤالء ت . ألف 866.3عن العمل العاطلين 
إن زيادة عدد العاطلين من الشباب )  .الشهادات الجامعيةمنهم من حملة  %9.4من اجمالي عدد العاطلين ،  73%

 بط التعليم بعملية التنمية.لتي لم تر يم اوخاصة الجامعيين منهم( تدل على فشل برامج التنمية ، وفشل مناهج التعل
 
 توزيع الثروة والدخل –ج 

، وبتطور هيكل توزيع الدخل من جهة ثانية، ذلك أن ارتفاع قر بمعدالت النمو المحققة من جهةيرتبط تطور الف
إن لك الفئات. توزيع الدخل والثروة لصالح تة معدل النمو ال يؤدي إلى تحسن أوضاع الفئات الفقيرة ما لم يرافقه إعاد

سوء توزيع الدخل من شأنه أن يؤثر سلبًا على معدالت الفقر، وهو أيضًا يؤدي إلى فقدان اآلثار اإليجابية لزيادة معدالت 
النمو، التي من أهمها االرتقاء باألوضاع المعيشية وتحسين أداء االقتصاد ومؤشراته الكلية. لهذا فإن النمو االقتصادي 

دخولهم. وبالعكس فإنه يكون مناصرًا لألغنياء عندما يصاحبه ء عندما يصاحبه ارتفاع في متوسط يكون مناصرًا للفقرا
 ا يزيد من معدالت الفقر.متوزيعًا للدخل لغير صالح الفقراء م

 
 عامل موكان هذا ال، 9وفي العادة يستخدم " معامل جيني" لقياس حالة توزيع الدخل

حافظ تقريبًا على نفس المستوى إذ بلغ  2007 – 2006، وفي عامي % 33.7قد وصل إلى  1970في سورية عام 
 (. فأين ذهبت جهود التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية؟2) % 33.8

ورغم أهمية معامل جيني فإنه ال يعطي صورة واضحة عن هيكل توزيع الدخل واالنفاق بين مختلف  
ليلية أخرى للتعرف على تطور توزيع الدخل واالنفاق داخل الشرائح شرائح المجتمع. ولهذا تستخدم وسائل ومؤشرات تح

 المختلفة. ومن بين ما هو مستخدم بهذا الشأن، مسوحات ميزانية األسرة ) رغم الثغرات العلمية والموضوعية فيها(.
 

، ودور وتتجنب االحصاءات الرسمية البحث أو االعالن عن توزيع الدخل، والتغيير الحاصل في توزيع الثروة
السياسات االقتصادية والمالية والتجارية في ذلك. إال أن تقرير الفقر الذي سبق االشارة إليه يشير إلى توزيع االنفاق 
مما يعطي مؤشر ) ولو أنه غير دقيق ( للشرائح االجتماعية. فهذا التقرير وزع الشرائح االجتماعية إلى نسب عشرية. 

   %  25.3السكان، بلغت النسبة التراكمية إلجمالي النفقات لديها  من %50فالشريحة الدنيا التي تشكل 
 
. في حين أن الشريحة األعلى  % 29.45ان ( بلغت هذه النسبة لديها من السك % 30بينما الشريحة الوسطى )  
 .% 42.25من السكان تصل نسبتها إلى (  % 20)

، تبين أن متوسط إنفاق األسرة 200910عام  وفي دراسة أجراها المكتب المركزي لإلحصاء عن متوسط انفاق األسرة 
ألف  12.5لما كان متوسط األجر الشهري للمشتغلين بحدود ألف ل.س شهريًا. و  30.9وصل إلى  2009السورية عام 

 هو من أين تحصل األسرة السورية على الفرق لتؤمن الحد األدنى من انفاقها؟ل.س فالسؤال الذي يتبادر 
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والجواب أنه قد يوجد أكثر من مشتغل في األسرة، وقد يؤمن  رب األسرة ما يحتاجه إضافة ألجره من  

كن قد يتم تأمين هذا الفرق ما بين األجر الشرعي والحد األدنى لإلنفاق بطرق غير مشروعة، عمل إضافي شريف، ول
وهذا ما يفسر حالة انتشار الفساد واالنحرافات )متعددة األوجه( في المجتمع، فضاًل عن تغلغل العقلية القائمة على الربح 

 على دخول غير مشروعة. ب والحصوليالسريع وارتفاع حجم اقتصاد الظل وتوسع أساليب التهر 
 

ولعل من أهم نتائج السياسات االقتصادية واالجتماعية، انحسار الطبقة المتوسطة، وصعود طبقة جديدة  
والمنتفعين ، مع ما رافق ذلك من تراجع في عدالة توزيع الدخل لصالح الفئات األغنى من  والوسطاء من رجال األعمال

الحاصل في الفقر، وبروز ظاهرة )ترييف( المدن الكبرى، واتساع العشوائيات جهة، ومن جهة أخرى أظهر ذلك التوسع 
، وما يعنيه ذلك من اتساع دائرة االنحراف والتهريب ، والسمسرة حول المدن وتنامي األعمال الهامشية وأعمال الوساطة 

 الوساطة أصحاب رأسمال وأعمال وبدأت تتسع الفجوة بين األغنياء والفقراء، كما أدت سياسة تشجيع االستثمار ومواالة
، وأصبحت هذه السياسة تتعارض مع سياسة تعزيز صغار الكسبة على تمركز رأسمال دون مراعاة قاعدة توسيع الملكية 

. وبداًل عن ذلك تصاعد دور القطاع الخاص  1963والحرفيين التي درجت عليها السياسة االقتصادية السورية منذ عام 
هذه الفئة والقشرة المسيطرة ألعمال الجدد( عن طريق المتاجرة واالحتكار والوساطة، والتزاوج بين ) خاص من فئة رجال ا

اسيًا( ويرتبط يسوبدأ ذلك يحمل في طياته ) بعدًا من البيروقراطيين والمتنفذين المقربين من أصحاب القرار االقتصادي. 
)القطاع الخاص الكبير( فهو دعوته وما يمكن من رجال األعمال مفهومه بمفهوم ) النخبة ( الذي يقابله تلك الفئة العليا 

نما الشريحة العليا الفاعلة منه ) بنفوذها المادي والمعنوي (. أما اجتماعيًا فإن  ال يشمل جميع فئات القطاع الخاص وا 
ي مع ارتباطها تشمل أصحاب رأسمال التي ترتبط بدورها بتصاعد نفوذها االقتصادي والسياسي واالجتماع الفئةهذه 

في مجالس رجال األعمال التي تنامى نفوذها على بالشركات األجنبية وبدورة رأس المال العالمي، والتي أصبحت ممثلة 
 حساب رجال األعمال التقليديين التي كانت تضمهم غرف التجارة والصناعة والزراعة.

نما اتجهت ) مع   والمالحظ أن هذه الفئة الجديدة من رجال األعمال لم تتوجه إلى االنتاج العيني ، وا 
 شركائها العرب واألجانب ( إلى قطاع المال والمصارف واالتصاالت والمضاربات العقارية والسياحية.

 
 أوضاع المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية:

 
ما نجم عنه من نزوح و ولعل من أهم نتائج السياسات االقتصادية واالجتماعية، اهمال الريف بوجه عام  

تتمثل  الريفيين، وخاصة الشباب منهم، ولكن النتائج األبرز كانت واضحة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية. والتي
من  %41.  وهي المحافظات ذات المساحة الجغرافية الواسعة )في محافظات ثالثة هي دير الزور والرقة و الحكسة

أهم المناطق االنتاجية في البالد من حيث االنتاج  ( من السكان. وتعتبر  % 17.4مساحة سورية( والتي يقطنها )
راق وتركيا مما باطنها من ثروات نفطية وغازية. وتقع على حدود الع الزراعي ) بشقيه النباتي والحيواني( وخاصة بما في

سياسية خاصة. وقد عانت هذه المنطقة تاريخيًا من إهمال يكاد يكون متعمدًا من الحكومات يكسبها أهمية جيو 
اء وعشوائيات المتعاقبة. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق الظروف المواتية لهجرة أعداد هائلة من السكان إلى أطراف وأحي

المدن الكبرى وخاصة دمشق. كما أن الممارسات األخرى من بعض مكونات المجتمع التي تحمل مشروعًا مغايرًا. أدت 
إلى هجرة أعداد كبيرة من مكون تاريخي هام من مناطق الجزيرة السورية إلى خارج البالد بمساعدة جهات أجنبية 

، في محاولة إلبعاد مسؤوليتها عن تردي األوضاع ذه الهجرة إلى الجفافه تعزووكانت الجهات الرسمية،  مشكوك فيها.
 االجتماعية واالقتصادية.
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ومن خالل التحليل الدقيق ألوضاع المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، وأرياف حلب وادلب وغيرها، فإننا  

والحركات المتطرفة من أجل اشعال نار نضع يدنا على أهم أسباب اندالع حركات االحتجاج التي استخدمها االرهاب 
األساليب العنفية إلجبار اآلخرين  التكفيري واستخدام أحطالفتنة وتأزيم األوضاع لصالح االرهاب. بعد إشاعة الفكر 

 للرضوخ إلرادتهم المنحرفة وتخريب المجتمع وخلق حواضن تدعم إرهابها ومشروعها المعادي لروح المجتمع والوطن.
 

 ياسات االقتصادية الراهنة : السثانياً 
 )مرحلة حركات االحتجاج والحرب على االرهاب(

 
، مع األوضاع االقتصادية ، 2011لعل أهم ما يمكن مالحظته على تعامل الحكومات المتعاقبة بعد آذار  

م الشعور وما انبثق عن ذلك من سياسات اقتصادية، هو أنها جاءت استمرارًا لنهج الحكومات السابقة من جهة، ولعد
في االسهام بتهيأة عما أصاب االقتصاد والمجتمع، وعن دورها االقتصادية واالجراءات والقرارات بأية مسؤولية للسياسات 

 المناخ الذي اندلعت منه حركات االحتجاج التي آلت، لألسف، إلى ما آلت إليه من عنف وتدمير وارهاب.
 

راء أية مراجعة أو تغيير في األسس التي كانت تقوم وقد ترتب على ذلك عدم الشعور بالحاجة إلى إج 
نتيجة التي توصل إليها تقرير  تتبع التنفيذ الحكومي للخطة الاالقتصادية، انطالقًا، كما يبدو، من  عليها السياسات

وأوصلت  الخمسية العاشرة، الذي عبر عن ارتياحه إلى نتائج تنفيذ سياساته التي أجرت التغيير في الهياكل االقتصادية
لبرلة  سياسات التحول نحو اقتصاد السوق والعودة" أي نقطة عدم الرجوع عن االقتصاد إلى ما دعاه التقرير "نقطة ال

 االقتصاد وخصخصته.
 

وقد عزز من هذه التوجهات، حالة االنكار التي كانت سائدة لدى المسؤولين. والتي ترفض االعتراف بأن  
العباد واالقتصاد. ولو أن المسؤولين اعترفوا في وقت مبكر بخطورة ما يحدث لكانوا على األقل أمرًا جلاًل قد حلَّ بالبالد و 

عاًل بأننا نمر بحالة حرب حقيقية، ولما وقع "حكومة حرب" واتخذوا من االجراءات ما يشعر المواطن فأعلنوا عن قيام 
بينما تتفاقم المخاطر يومًا بعد آخر، وكلما ظهر  المواطن في أوهام بعض المسؤولين واالعالم الرسمي أن األمور بخير،

"محلل استراتيجي "، على التلفزيون ليعلن "خلصت". بينما يزداد العنف وتتصاعد قوى االرهاب ويعم الخراب. وليفاجأ 
، أي بعد مضي حوالي أربع سنوات وأربع أشهر 19/7/2015الجميع بإعالن رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب في 

تسير وفقًا  كانتع األحداث، أن حكومته هي "حكومة حرب ومقاومة". لكن السياسات االقتصادية الفعلية، من اندال
فقد استمر نهج لبرلة االقتصاد، وانسحاب الدولة من الشأن  . 2011لتوجهات الحكومة السابقة لألحداث أي ما قبل 

قتصادية، واتخذت ذريعة العقوبات االقتصادية االقتصادي واالجتماعي، وبالتالي استمر اضعاف قبضة الدولة اال
المفروضة من قبل دول العدوان. وَتصاُعد العمليات االرهابية وغياب األمن عن مناطق عديدة في البالد، اتخذ ذلك كله 
ذريعة النتهاج المزيد من الخطوات االنفتاحية على القطاع الخاص ودعوته لالستثمار واصدار العديد من األنظمة 

 وتعمقت إلى نتائج ايجابية، فاستمر ضخ األموال إلى الخارج،جعة لعودة األموال المهربة، ولكن ذلك كله لم يؤد المش
صرف العملة الوطنية ما أصاب من تدهور أدى إلى الفوضى في األسواق، وأصاب سعر  تجار األزمة، وتصاعدت ةحظو 

تجار األزمة في دخول تتهاوى وتذوب أمام تمادي خالل  المزيد من الضغوط على معيشة السكان وتلبية احتياجاتهم من
 تصرفاتهم التي عجزت الحكومة مما لديها من امكانيات عن الحد من نفوذهم واستغاللهم وفسادهم.

 
لقد أدت األحداث الدامية والعمليات االرهابية وغياب األمن في مناطق عديدة في البالد إلى جانب مخاطر  

في البنية التحتية، وخاصة، ما يتعلق منها  ينراجع االنتاج الزراعي والصناعي وتخريب وتدمير كبير النقل واالنتقال إلى ت



استيالء العصابات االرهابية على أغلب آبار النفط والغاز فقد عمدت إلى تخريب أنابيب نقل النفط بالطاقة، فعدا عن 
دمشق وحلب وهما مركزان مهمان لتجمع السكان في والغاز. كما تم االعتداء على مصادر المياه، وقطعها عن كل من 

البالد، كما تم حصار العديد من المدن التي صمدت في وجه التهديدات . فكان نصيبها الحصار ومنع وصول االحتياجات 
بيوت ذلك الذي أصاب  التدمير واخضاعها لمشيئة تلك العصابات . وكان من أهم نتائج بقصد تجويعها األساسية لها  

في البلدان المجاورة ومهاجر  الجئو أكثر من نصفهم نازح داخل البالد أكن، فأسهم ذلك في تهجير السكان. فأصبح الس
 إلى البلدان األجنبية.

 
ذ نفتقر إلى احصاءات دقيقة عن حجم الخسائر   إن ما أصاب البالد واقتصادها كارثة أقرب إلى النكبة. وا 

ن عمليات التدمير وا لعنف ال تزال مستمرة، نقول اذ نفتقر إلى أرقام دقيقة، فإن بعض التقديرات تصل والدمار، خاصة وا 
مليار دوالر. لكن الخسارة الحقيقية في الواقع هي دماء الشهداء والضحايا التي تصل تقديراتها  200إلى أرقام تفوق ال 
 ألف. 900عن  الذين يزيد عددهم والُمعوقينألف شهيد، فضاًل عن الجرحى  200إلى ما يزيد عن 

 
وأشد ضراوة من الخسائر المادية، ذلك أن  أثراً ولعل النتائج االجتماعية والنفسية لألحداث كانت أعمق   

اقتالع أكثر من نصف السكان من مجتمعاتهم وأماكن إقامتهم بحد ذاته يشكل كارثة اجتماعية وانسانية يصعب تجاوزها 
ن التدمير الذي أصاب في الظروف الراهنة وتصل مواجهتها إلى مستو  ى المعجزة من خالل المعطيات المتاحة، خاصة وا 

تاريخ سورية الحديث ، كان يمكن البناء عليها  فيمن التنمية والعمل  اً والخدمية قد أسقط عقودالقطاعات االقتصادية 
تستطيع مواجهة المخاطر  ، وبالتالي بناء اقتصاد قوي لدولة قوميةمن أجل االرتقاء باألوضاع االقتصادية واالجتماعية

 الخارجية فضاًل عن تلبية متطلبات التقدم والتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 

وكان من نتائج العمليات العسكرية واألمنية، وكذلك من نتائج السياسات االقتصادية المتبعة أن ازدادت  
ن ثلثي السكان ال يستطيعون تأمين الحد األدنى ، ما يعني أ  %65البطالة وارتفعت مستويات الفقر الشديد إلى حوالي 

 من متطلبات معيشتهم.
 

صرف العملة الوطنية أثره البالغ على مستويات أسعار المواد والخدمات حيث زاد من وكان لتراجع سعر  
وقد  المشتقات النفطية وصعوبات تأمينها بالكميات المطلوبة،أسعار يتعلق برفع وقعها اجراءات الحكومة خاصة ما 
واالنتقال، ومما زاد من معاناة المواطنين، السلعية والخدمية بما فيها  أجور النقل انعكس ذلك على جميع األسعار 

اإللغاء التدريجي للدعم المقدم إلى بعض المواد االستهالكية بحجة ايصال الدعم لمستحقيه وتحت عنوان " عقلنة الدعم 
" 
 

وتهريب األموال إلى خارج البالد عنصرًا إضافيًا في زيادة الصعوبات  ات النقدية،يوشكل استخدام االحتياط 
االقتصادية وانعكاساتها على األوضاع المالية والنقدية.  وقلص من امكانيات الحكومة في تأمين احتياجات االستهالك 

خفيض العجز في المحلي فضاًل عن مستلزمات االنتاج المستوردة، وكان من بين اجراءات الحكومة، تحت عنوان ت
الموازنة، التقليص النسبي المستمر لإلنفاق العام، على الخدمات االجتماعية وخاصة الصحة والتعليم، وكان لرفع أسعار 

 البليغ ماديًا ونفسيًا على المواطنين.أثره  %57األدوية الذي تم أخيرًا بمعدل يصل إلى 
 

ئات اآلالف من على حياة م ية ، أثره البليغ .وكان لحصار عديد من المدن من قبل العصابات االرهاب 
األطفال والنساء وكبار السكان، ممن اضطرتهم ظروفهم إلى البقاء في األماكن المحاصرة ، وكان وقع الحصار بليغًا على 

مس واألهم من ذلك كله، أن المواطنين عاجزين عن تلالسن، خاصة وأن هذا الحصار يتالزم مع انقطاع الماء والكهرباء. 



ُأفق قريب لحل مشاكلهم. فالعمليات العسكرية تتصاعد، والحلول السياسية تتراجع أمام تصاعد العمليات االرهابية 
 والتدمير الممنهج.

 
لقد بدا واضحًا أن ما يجري منذ أكثر من أربع سنوات إنما هو خطة ممنهجة تهدف إلى تفتيت المجتمع  

ضعاف الدولة، وسد منافذ الحلو ل السياسية لصالح استمرار تدمير البالد والقضاء على وحدة مجتمعها، السوري، وا 
 القوات المسلحة، مما يجعل ذلك كله لصالح اسرائيل والغرب. واجهاد 

 وقد كان اضعاف الهياكل االقتصادية أحد األهداف الرئيسية للحرب على سورية، وقد بدأت عملية اضعاف 
مكان اختراقه، ذلك أن إضعاف االقتصاد يجعل باإل والتحول نحو اقتصاد السوق، لبرلةهذه الهياكل منذ العمل بسياسة ال

 وجعله أكثر قابلية للخضوع للسيطرة األجنبية.
 

التي جاءت بعد األحداث، سياسات اقتصادية واضحة ، بل كان لديها برامج للحكومات المتوالية لم يكن   
وقد صنعت السلطة خيرًا عندما أعادت وزارة التموين والتجارة عمل مؤقتة جاءت كردود أفعال لما يحدث باألسواق. 

ن كان باسم آخر بعد أن ألغتها في ذروة التقرب إلى قوى السوق والتحول واالنفتاح، لكن هذا يعني أن  الداخلية حتى وا 
انون التموين عد أن ضربت الفوضى فيها في جميع االتجاهات. ورغم تعديل قكانت متوفرة للتدخل في األسواق ب النية

 والتسعير، فلم تظهر آثاره االيجابية بعد. وذلك بسبب ضعف االمكانيات وقلة الموارد.
 

إن التدخل االيجابي في السوق من قبل الدولة، يقوم على ركائز مادية هامة، تتوفر بنيتها التحتية بما  
االيجابي بأنه افتتاح المزيد من مؤسسات  تبقى من مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية، وقد فهم المسؤولين التدخل

وهذا صحيح في جانب منه، ولكن لكي تؤدي هذه المؤسسات دورها االيجابي المنتظر ال بد من البيع المباشر للمستهلك. 
مكان السيطرة على تدفق واد األساسية، وبالتالي يصبح باإلتوفر عدد من العوامل؛ أهمها أن تمتلك الدولة احتياطيات الم

نوايا لالستغالل واالحتكار.   أيةبعاد ة وفق األسعار المحددة ما يسمح بإمؤسسات العامة والخاصالذه المواد إلى ه
والعامل اآلخر الواجب توفره، هو البطاقة التموينية التي تحدد بموجبها الكميات من المواد والسلع الحياتية لكل فرد في 

والتي ملك احتياطيات المواد األساسية كما أن االجراءات االنفتاحية السابقة هو أن الدولة ال ت المجتمع. ما حدث فعالً 
وهنا صلب الموضوع، وأن يوزع انتاجه المحلي. ‘ استمرت خالل األحداث، سمحت للقطاع الخاص بأن يستورد ويوزع 

ستهالكية لبيعها لقد سمحت االجراءات المتبعة لتجار الجملة والمنتجين بعرض بضائعهم في صاالت المؤسسات اال
الجميع، فإن عددًا محدودًا من التجار المحظوظين بواسطة شركة  ورغم أن هذا األسلوب معمم على  للمواطنين باألمانة.

 أو شركتين، استطاعوا عرض بضائعهم بشروطهم، وليس بشروط المؤسسة من حيث السعر والنوعية والكميات.
 

مواد توزع عن طريقها سوى مادتي السكر واألرز، وقد توجد مادة أما بشأن البطاقة التموينية ، فال يوجد  
البطاقة مما يجبر المواطن إلى اللجوء إلى السوق ثالثة أو رابعة، وغالبًا ال تتوفر الكميات الالزمة لتوزيعها عن طريق 

 الحرة.
 

مكان ، باإلولكي ال نطيل في هذا الموضوع، نقول أن فوضى السوق واألسعار واالستغالل واالحتكار 
السيطرة عليها، بتحويل ما يدعى التدخل االيجابي إلى واقع عملي والعمل على اخراج ذلك من قائمة الشعارات 

 الفضفاضة. ويمكن تحقيق ذلك ب:
 

سيطرة الدولة على تجارة الجملة ألهم المواد االستهالكية الحياتية. وتمكين مؤسسات التجارتين  -
 د ما هو غير متوفر من االنتاج المحلي.الداخلية والخارجية من استيرا



 التوسع بافتتاح مؤسسات تجارة التجزئة للبيع للمستهلك. -
 التوسع بتطبيق البطاقة التموينية بإضافة عدد جديد من المواد والسلع االستهالكية. -
 إعطاء التعاونيات دور أكبر ودعمها وتشجيعها. -

 
أوقاتًا كثيرة ظروف الحالة األمنية، وتصرف الحكومة إن الحكومة تعمل بظروف صعبة، ولعل أخطر هذه ال 

بالمهمات الطارئة وخاصة ما يتعلق بتأمين انسياب المشتقات النفطية وتوزيعها على المستهلكين لكن هذا يجب أال 
تاء يكون حائاًل دون القيام بالمهام على الشكل المطلوب، فالمواطن، في النهاية، يريد الحصول على حاجته، خاصة والش

 .قادم وينصرف ذلك إلى الطاقة الكهربائية والمياه
 

ثغرة العمل الحكومي في هذا المجال عدم وجود خطة واضحة ومعلنة، إن كل ما تقدمه الحكومة اليوم رفع  
م األسعار واإللغاء التدريجي للدعم، ومحاولة ايجاد موازنة )مستحيلة( بين ما هو متاح والحاجة الفعلية، األمر الذي أسه

ومن هنا تسلل تجار األزمة ، ومن هنا  على السواءفي المزيد من الفوضى واالرباك لدى المواطنين ولدى الحكومة 
 .ومن هنا أيضًا استشرى الفساد واتسع اقتصاد الظل . وحاجاتهم سظهرت طبقة أثرياء الحرب والمتالعبين بقوت النا

 
والندوات والتصريحات حول " إعادة االعمار" ودعوة  ثمة أمر آخر يدعو لالستغراب، وهو تعدد المؤتمرات 

عملية إعادة االعمار وكذلك دعوة من قاموا بتهريب االسهام فيالمستثمرين المحليين واألجانب لتحضير أنفسهم من أجل 
ر المرسوم هذا المجال صدو  فياألموال خارج البالد للعودة، واالستثمار في مجال إعادة االعمار ولعل ما يثير االستغراب 

المتعلق بمنطقة " خلف الرازي وجنوب المتحلق. وقد بدأت محافظة دمشق بتطبيق القسم  2012لعام  66التشريعي رقم 
ناء مساكن )راقية( بلهدمها و ألف عائلة من بيوتها.  14األول الخاص بمنطقة خلف الرازي، حيث يفترض اخالء حوالي 

دها القانون. وبصرف النظر عن أهمية المشروع وما سينجم تعويضات حد الساكنينبداًل عنها، وفي مقابل ذلك يمنح 
عنه وما وراءه، فهل من المعقول أن نزج بهذا الكم من العائالت في سوق العقارات الذي يضيق حاليًا بالوافدين من 

قد يرد على ذلك   ؟ثم ما هي صفة االستعجال لهذا المشروع ولماذا يتم بهذه السرعة  جميع المحافظات إلى العاصمة؟ 
به من إزالة للعشوائيات وتحويلها إلى مساكن فخمة والئقة. والجواب نتمنى أن  ادون بأن المشروع يقع في إطار ما تن

تحال المدن السورية بكاملها إلى جنة موعودة، ولكن هل هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا المشروع. ليت محافظة 
وشبكات الصرف  ،ة وضرورية وخاصة ما يتعلق بالخدمات وشبكة المياه النظيفةدمشق تشغل نفسها بأمور أكثر أهمي

عادة ترميم المدارس والمستشفيات ،إيواء النازحين والمهجرينومراكز  ،الصحي وغير ذلك من أمور تهم المواطن  ،وا 
 مباشرة.

 
ان، عملت الحكومة انشغال المواطنين بما يجري على األرض من عمليات ارهابية وترويع السك زحمةوفي  

ة. هذا القانون الذي سعت حكومة ما قبل األحداث يعلى مدى ساعات وأيام طويلة على اعداد ما يدعى بقانون التشارك
 إلصداره ضمن مشورة المؤسسات الدولية. 2009ومنذ عام 

 
المرسوم  1986يدة، فقد سبق أن صدر عام دوالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، ليست ج 

، ولم تكن التجربة ناجحة ج الزراعي بالمشاركة بين القطاعين، الذي يسمح بإقامة مشروعات االنتا10تشريعي رقم ال
قعة الحديث عن تشجيع القطاع الخاص صدر قانون ددها اآلن، كما أنه في ظل اتساع ر ألسباب عديدة لسنا بص

الدعم والتشجيع لالستثمار الخاص، كما سمح بإقامة  في مطلع التسعينات القرن الماضي، والذي قدم 10رقم االستثمار 
 مشاريع مشتركة بين القطاعين، وأيضًا لم تكن التجربة مشجعة كثيرًا ألسباب عديدة.

  



، وهذه التجربة يجب دراستها بعناية. في مجال النفطكانت هناك عقود الخدمة وفي مجال التشاركية  
المفروضة من بلدانها على الشعب والدولة السورية، فقامت بسحب عملها فشركات النفط األجنبية انصاعت للعقوبات 

المجال  توأدت إلى تراجع انتاج النفط، ولكن األخطر من ذلك إنها بهذا االنسحاب قد أفسح سورية. فيواغالق مكاتبها 
قد عزمت وزارة النقل على للعصابات االرهابية باالستيالء على آبار النفط. فهل نكرر األخطاء، أم نزيد من التجارب، ف

طرطوس وقد انسحبت هاتان الشركتان  فيالالذقية واآلخر  في، فكان هناك عقدين أحدهما الموانئتجربة التشاركية في 
 من العمل بسبب األخطاء والفضائح التي فاحت من العقود.

 
نت نت طرطوس، وكاوجربت وزارة الصناعة حظها بالتشاركية مع أحد المستثمرين العرب في معمل االسم 

 ن. ورغم ذلك تعلن وزارة الصناعة عن طرح جميع شركاتها لالستثمار عن طريق تشاركي.النتيجة مشابهة لعقود المرفأي
 

لكن الخطر الحقيقي للتشاركية ليس في المعامل أو المشاريع الزراعية ، إنما الخطر هو في البنية  
االقتصادي. فهي ) أي البنية التحتية( على تماس مباشر باألمن القومي ، االستقالل  عناوينأحد التحتية ، والتي تعتبر 

تأهيل أو اعمار البنية التحتية  وقد يقال أننا في مجال إعادة ولذا ال يجوز تركها للقطاع الخاص المحلي واألجنبي. 
لى التكنولوجيا. هذا صحيح،  ن ذا؟ فهو سيلجأ إلى القروض ولكن االعتماد على القطاع الخاص لماحتاج إلى التمويل وا 

هذا أمر ال يمكن للدولة الخارجية ) التي تعتبر بالنهاية قروضًا على الدولة( وهو سيقوم بتوظيف الخبرات األجنبية، و 
عليها عطاء إدارة مرفأ  ارات العربية التي رسافي هذا المجال يكفي أن أذكر ما حصل إلحدى الشركات اإلمتحقيقه. و 

ع ويقرر الغاء العقد. لماذا؟ ألن ذلك يخل باألمن القومي مفليلة مما جعل الكونغرس األمريكي يجت نيويورك منذ سنوات
األمريكي. الواليات المتحدة األمريكية بقوتها وعظمتها ال تستطيع تقبل قيام شركة أجنبية بإدارة مرفق عام كميناء 

خاص ) والذي سيكون ستارًا للشركات األجنبية بإدارة نيويورك. أما نحن في سورية ، فنهرول باتجاه السماح للقطاع ال
 مما يهدد أمننا القومي.فقنا العامة والبنية التحتية الوطنية امر 
 
 
 

 : تصحيح مسار السياسات االقتصادية الكلية ثالثاً  
 

مسار السياسات االقتصادية في سورية، هو هذه التجارب للعل ما يسهل على مَّْن يبحث عن تصحيح  
سات االقتصادية منذ ذلك الحين اة التي تمتلكها سورية منذ السنوات األولى لالستقالل حتى اآلن، فقد تنوعت السيالغني

، ومن اللبرلة إلى التوجهات االشتراكية، ومن تدخل خجول للدولة في االقتصاد ، فمن الحرية االقتصادية إلى الحماية 
 لى مفاصل االقتصاد.إلى إحكام السيطرة على نحو يكاد يكون كاماًل ع

 
هذا التنوع والتعدد في السياسات االقتصادية اكسبنا خبرة هامة، وهي إمكانية التمييز بين السياسات،  

 وبالتالي تسهيل مهمة المراجعة والتدقيق. وما يمكن البناء عليه من تلك السياسات وما يمكن استبعاده.
 

داث التي دخلت عامها الخامس، وما رافقها من تدمير ، األحغنى التجربة االقتصادية السورية وزاد من 
وتخريب اقتصادي ، وما تولد عنها من مشكالت اجتماعية / اقتصادية. والجدير بالذكر، أن المحتوى االقتصادي 

لشعارات المطلبية. حيث توقف عندها لتتحول تلك الحركة إلى المطالب ا/االجتماعي لحركة االحتجاجات لم يتجاوز بعض 
ات من ذلك، أن المعارض األدهىياسية المنحصرة بشعار " اسقاط النظام" مع غياب كامل لصورة النظام بعد ذلك. لكن الس

لديها أي تصور عن شكل االقتصاد  مشروع اقتصادي /اجتماعي، ولم يكن لم تقدم أي السياسية الخارجية والداخلية، 



مرتبطة بأجندات خارجية مطمئنة وال تريد أن تلزم نفسها ببرنامج إذا كانت المعارضات الخارجية الالمطلوب، اللهم إال 
المعتمد في الجهة إذ أنها في هذه الحالة تدين بالشكل االقتصادي  وافق مع ما تريده الجهة الداعمة ؛اقتصادي قد ال يت

ي، ويترك أمر تحديد الراعية أو الممولة لهذه المعارضة أو تلك. ففي هذه الحالة تنصرف الجهود إلى النشاط السياس
الجهة الخارجية اف صول إلى السلطة، على نحو يخدم أهدم نقله ، فيما بعد الو تشكل النظام االقتصادي واالجتماعي لي

مدها بالمال تنفذ تعليمات الجهات التي تأما الجهات المسلحة فهي أيضًا التي ترتبط بها فئة المعارضة المعنية، 
فصائل المسلحة التي تحمل شعار االسالم ، مرتاحة أيضًا من الناحية االقتصادية ، والسالح، وعلى أي حال فإن ال

 وفقًا لألجندة االسالمية كما تأمل وتعمل على ذلك. التنفيذفتمويلها مؤمن، واالسالم هو الحل، سيأخذ طريقه إلى 
 

ذا كانت السياسات االقتصادية   يأة المناخ المطلوب قبل األحداث قد أسهمت ، على هذا النحو، في تهوا 
إلشعال فتيل االحتجاج، بسبب ما نجم عن هذه السياسات من بطالة وفقر وتهميش واستبعاد ، وظهور حاالت من الظلم 

ما ال شك فيه، فإن وضع مسار لتصحيح السياسات ماالجتماعي خاصة في الريف ، إذا كان األمر كذلك ، فإن 
السياسات االقتصادية ، قبل أن توضع مالمح السياسات  ة والتدقيق لهذهن يمر عبر المراجعالبد له أ االقتصادية ،

 التي عليها أن تراعي النظرة الموضوعية للنتائج. االقتصادية الجديدة،
 

يهيأ  بمالها  نهاية ولما كنا ال نزال نعيش تحت كابوس األحداث الدامية، فإن األمل كبير في وضع 
 االنتقال إلى المرحلة التالية.

 
 هذا سنقسم هذا المحور إلى قسمين:ل 

 األول: السياسات االقتصادية تحت وطأة األحداث الدامية
 والثاني السياسات االقتصادية في مرحلة األمن وتحقيق االستقرار والقضاء على االرهاب.

 
 

 أواًل: السياسات االقتصادية تحت وطأة األحداث الدامية:
 

لمشكلة، ومما هو مقرر من سياسات اقتصادية، ومن النتائج تنطلق رؤيتنا من التشخيص الموضوعي ل 
والخطوة األولى هي في االعتراف بالمشكلة، وبالواقع المعاش في جميع أنحاء لهذه السياسات. االقتصادية واالجتماعية 

األولى تتضمن  البالد، ونظرًا للمعارك الشرسة المفروضة على قواتنا المسلحة من قبل العصابات االرهابية، فإن الخطوة
االعالن عن حالة الحرب التي تستوجب قيام حكومة حرب، وبالتالي فإن ذلك يحتاج إلى التعامل مع القضايا االقتصادية 

 " مما يقتضي:ب واالجتماعية من منظور " اقتصاد حر 
ت توجيه جميع الجهود والموارد المادية والبشرية ، في البالد لخدمة المجهود الحربي، ودعم القوا -1

 المسلحة في نضالها العنيد ضد االرهاب.
ما فيها صالحيات مجلس الوزراء بمن الوزراء المعنيين، ومنحهم سلطات استثنائية تشكيل خلية أزمة  -2

 مجتمعًا. وتكون مهمة الخلية:
 

 التأكد من جاهزية المؤسسات االقتصادية والخدمية. -
لسلع الحياتية بالكميات واألسعار تأمين احتياجات السكان في مختلف المناطق من المواد وا -

 والمواصفات المناسبة.
 االشراف على سالمة النقل واالنتقال داخل المدن وفيما بينها. -



 تأمين الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية لالستخدامات الشعبية واالنتاجية. -
 اإلشراف على استقرار أسعار الصرف، ومالحقة المتالعبين والمضاربين. -
 مع الجهات العسكرية واألمنية لتنفيذ مهامها. التنسيق -
للخلية مطلق الصالحية في توجيه المؤسسات االقتصادية والخدمة، وتحديد مواعيد العمل فيها  -

 ونقل أو تحريك العاملين وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها.
بضائع وفق ما للخلية وضع اليد على وسائل النقل العامة والخاصة لتأمين نقل األشخاص وال -

 .واالسعافتراه مناسبًا. ودعم جهود مؤسسات االنقاذ 
والقرى المحاصرة. بما في ذلك االشراف  عن تأمين احتياجات المدن والبلداتالخلية مسؤولة  -

 على مناطق ايواء النازحين وتأمين عودتهم إلى ديارهم.
ة األزمة تحت طائلة على االدارات والمؤسسات المختلفة ، تنفيذ تعليمات وتوجيهات خلي -

 المساءلة والمحاسبة.
 للخلية االستعانة بجمعيات المجتمع األهلي ، ما أمكن ذلك، لتنفيذ مهامها. -
ولها أن تكشف عن الفساد والمفسدين والفاسدين ، وينسق ذلك مع األجهزة األمنية والرقابية  -

 والتفتيشية والقانونية.
 ملة أمام المواطنين.كوسيلة لوضع الحقائق كاعالم االهتمام باإل -

 
 إعالء شأن القانون والضرب بيد من حديد على كل من يخالف. -3
عادة الثقة بين المواطن والدولة. -4  التأكيد على الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة، وا 
التجزئة الحكومية إلى جانب دعم وتشجيع التعاونيات االستهالكية . وحصر استيراد أهم المواد الحياتية  -5

 والكمالية. تهالكية الشعبية بمؤسسات التجارة الخارجية، ومنع استيراد المواد غير الضروريةواالس
إعادة نظر سريعة باإلدارة الضريبية، والعمل على تطبيق القوانين النافذة على مسار تحقيق ضريبة ،  -6

 وفرضها، وتحصيلها.
ة أو اضعافها، وعدم اصدار قوانين عدم اتخاذ أي اجراء حكومي يؤدي إلى تغيير في الهياكل االقتصادي -7

 وقرارات من شأنها اضعاف فوة الدولة أو التأثير المستقبلي على السياسات االقتصادية.
 

 ثانيًا: السياسات االقتصادية في مرحلة األمن واالستقرار والقضاء على االرهاب:
 

نما هي الوسيلة التي تح  دد االجراءات المناسبة لمعالجة السياسات االقتصادية ليست هدفًا بحد ذاتها، وا 
أوضاع معينة، أو / وتحقيق أهداف محددة. لهذا فمن الضروري تحديد األهداف المراد تحقيقها، ومن ثم توضع البرامج 

واالجتماعية ، وذلك بعد الوقوف على حقيقة ما جرى، وعلى حقيقة األوضاع االقتصادية ومن خاللها تحدد السياسات، 
 باألوضاع واألهداف السياسية لهذه المرحلة. تبطر وبالطبع فإن ذلك ي

 
وعلى هذا فإن على واضعي السياسات االقتصادية أن يحصلوا على لوحة كاملة تفصيلية عن الواقع  

والمؤسسات  في البنية التحتية والمنشآتحداث وما خلفته تلك األحداث من دمار وتدمير ألاالقتصادي واالجتماعي بعد ا
دمية وبيوت السكن. واألهم من ذلك الوقوف على حالة المجتمع والمواطنين سواء من النازحين أم والخاالقتصادية 

المهاجرين أو من بقي في أماكن سكناه ، والوقوف على حجم الكوارث االجتماعية والنفسية وما أصاب عناصر التنمية 
ة من مياه نظيفة وصرف صحي ، ومعالجة البشرية من تدهور خاصة في محال الصحة والتعليم وتأمين متطلبات الحيا

 اآلثار البيئية التي نجمت عن القتال.



 
ومن األمور الهامة والضرورية الواجب معالجتها، أوضاع الجرحى والمعاقين، واستكمال معالجتهم  

 وعودتهم لممارسة حياتهم العادية. فضاًل عن مواجهة احتياجات أسر الشهداء.
 

لى السياسات االقتصادية األخذ بعين االعتبار ما خلقته األحداث من أوضاع ، فإن عمن هذه المنطلقات 
متردية على جميع الصعد، وأن تكون األداة السليمة الستعادة البالد لعافيتها ، وأن تلبي احتياجات األهداف المجتمعية 

أبناء  بينفي إطار إعادة اللحمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. فضاًل عن تحقيق العدالة االجتماعية ، 
الشعب، وتحقيق وحدة البالد ) أرضًا وشعبًا(، وعلى أن يجري ذلك كله في إطار المصالحة الوطنية والسلم االجتماعي 

 والعدالة االنتقالية.
 

 لهذه المرحلة ال تخرج عن المطالب الثالثة التالية:من هنا أرى أن أهداف السياسات االقتصادية  
 

 : تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.الً أو  
       ة االقتصادية واالجتماعية بما فيية، على األصعدجة اآلثار الناجمة عن األحداث الدام: معالثانيا 

 .تدميرهإعادة اعمار ما تم ذلك 
 :  تحقيق العدالة االجتماعية واالرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.ثالثاً  

 
جربة السابقة قد أخفقت ، في مكان ما، في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية رغم وضعها كانت التولما  

، وما آل إليه هذا االخفاق.  يتطلب الوقوف على أسباب االخفاق في مقدمة األهداف ، فإن معاودة طرح هذا الهدف
 فضاًل عن ادراك الثغرات والعمل على سدها في المرحلة الجديدة.

 
 أساسيين أديا إلى االخفاق في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وهما:هناك عاملين  وأرى أن 

وما حصل من اقصاء لشرائح  ، وعدم وجود مشاركة شعبية حقيقية،في إقرار الخطط والسياسات  االستفراد -1
 وغياب الرقابة الشعبية . عديدة في المجتمع. 

لتنمية في السبعينيات والثمانيات، ووقفت ضد االصالح في التسعينات، الفساد واالفساد، الذي أطاح بعملية ا -2
ولوث الحياة السياسية والعالقات االقتصادية وبالتالي، ونتيجة لهذين العاملين. فقد تم تهديد السلم االجتماعي 

شاع ة أجواء االحباط وأوجد المناخات المطلوبة إلحداث االختراق في المجتمع، ونخر الجهاز الحكومي من الداخل، وا 
 واليأس بين الناس. 

 
 الثقافة االقتصادية. ية، وتغليب المصالح الذاتية، وضعفوقد ساعد على ذلك، غياب الرؤ

 
مل تش، يفضل أن وأدواتهاوفي معرض إجراء المراجعة العلمية لمسألة التنمية ومفهومها وأساليب تحقيقها  

 .2002انية العربية ابتداء من التقرير الذي نشر عام اإلنسالتنمية  المراجعة واالطالع على تقارير
 

إننا ونحن نواجه متطلبات تحقيق التنمية في المرحلة القادمة، سنواجه مجموعة من التحديات. وأول هذه  
واجهها يالتحديات تقاطع السياسات االقليمية والدولية مع أهدافنا وتوجهاتنا واحتياجاتنا. وثاني هذه التحديات التي 

عرفة والحرية لصالح والنزيه من قيم العدل والمالمجتمع في محاولته للنهوض، وهي تتعلق بما هو ضروري إلقامة الحكم ا



التنمية فهي غاية ووسيلة  ( لتحقيقتمكين )الالقيم ليست مطلوبة لذاتها ، بل لدورها الحاسم في وحقوق اإلنسان، وهذه
 محور عملية التنمية اإلنسانية. . وهي

 
الكرامة واالحساس بالذات وحرية االبداع  اد على االختيار ، بما في ذلك صون ني بالتمكين: زيادة قدرة األفر ونع 

وصواًل إلى العالقة مع أجهزة السلطة المختلفة، وعلى المستويات كافة تحقيقًا لمبدأ المشاركة في إدارة شؤون المجتمع 
 والتحول الديمقراطي. هامة تتعلق بالمسار السياسيوالدولة، وهذه مسألة 

 
ولهذا فمن المفيد أن يركز البحث لدى وضع السياسات االقتصادية على العالقة بين التمكين والتنمية. وهنا  

 يثار السؤال الهام: من أين يبدأ التمكين؟
 

ة، وفقًا ، في حين البعض اآلخر يراه يبدأ من القاعدلطة السياسية وينحدر نحو القاعدةمة السالبعض يراه من ق 
من المحلية. في تأكيد الستقاللية القرار االقتصادي ولممارسة الديمقراطية، وهو لمقولة التنمية البديلة . أي االنطالق 

 على القاعدة الشعبية الواسعة. متين ويعتمد وتمكنهطريق طويل وشاق. 
 

سائدة في األسواق ، ومع الفساد وفي ظروفنا الحالية ، ومع االنقسامات المجتمعية المفروضة، ومع الفوضى ال 
المستشري والتغييب المتعمد لقوى الشعب الحقيقية، فإنه ال بد من التوصل إلى نوع من المشاركة القادرة على مزج 

 تمكينالتطلعات الشعبية مع سالمة القرار االقتصادي واالجتماعي ، بالسلطة المنبثقة عن المعاناة الحقيقية وبالتالي 
تمع على سالمة الخيار من مجموعة خيارات، وتمكين االقتصاد من الوقوف ثانية وبناء القوة االقتصادية األفراد والمج

برصيد مادي وبشري تستطيع به مواصلة الجهد لحماية وسالمة البالد لتدعيم القرار السياسي، ورفد القوات المسلحة 
 وصيانة وحدتها.

 
 بالتفافتصادية أن تحقق قيام اقتصاد قوي ودولة قوية ، ، فإن على السياسات االقومن أجل تحقيق ذلك 

عادة االنسجام واالستقرار بالمجتمع وتعزيز  شعبي واسع مع وضع برامج دقيقة لالرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، وا 
عادة اعمار البنية التحتية وبيوت السكن . في ظل نظام مراكز االنتاج الزراعي والصناعي، واالهتمام بالمرافق العامة، وا 

ويعيد األمن واألمان واالستقرار، ويعالج ما نجم عن األحداث الدامية من  اطي تعددي يضمن أوسع مشاركة شعبيةً ديمقر 
 آثار سلبية على البشر.

 
بناء در الذي توجه فيه الجهود إلعادة ونقل المعرفة بذات القن ذلك يحتاج إلى تركيز االهتمام بالتعليم إ 

 ما يضع المصالحة الوطنية في قمة اهتمامات السلطة.معية إلى سابق عهدها من إخاء ، ات المجتالعالق
 

تبقى هناك مسألة هامة، تتعلق بالتمويل. والحاجة إلى التمويل كبيرة وملحة، يطرح البعض امكانية االستعانة  
ن رضخنا لشروطها. وهذا األ سلوب خطير ويقدم إلينا وكأنه بالقروض الخارجية المدعومة من المؤسسات الدولية حتى وا 

ومزيدًا من  إلفقاراالذي لن ينجم عنه سوى التبعية و لهذا األسلوب  الرضوخ رفضت دائمًا المنقذ األوحد، لكن سورية 
 البطالة.

  
ننا ن  عادة االعمار منها:وا   عتقد أن أساليب عديدة يمكن اللجوء إليها لتأمين التمويل الالزم للتنمية وا 

 



طريق العديد من األصدقاء الدوليين على دفع الجهات المسببة لألحداث والتدمير  التركيز عن -
 تعويضات تتناسب مع حجم ما قدموه وقاموا به من أجل تدمير سورية.

 استخدام جميع الوسائل القانونية لمالحقة من قاموا بتهريب أموال الشعب واستعادتها. -
ما قاموا  زمة والفاسدين والمفسدين واستعادةاتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاسبة تجار األ  -

 بسرقته من أموال الشعب.
العمل على إعادة دورة النشاط االقتصادي ومعاودة االنتاج الزراعي والصناعي. واستغالل  -

 االمكانات المادية والبشرية الوطنية والحد من الهدر.
المالية وكذلك للحصول على االستعانة بالدول الصديقة للحصول منها على المساعدات الفنية و  -

روض من صناديق االستثمار والبنية التحتية في ئتمانية الالزمة ، بما في ذلك القالتسهيالت اال 
 دول البركس والصين.

المشاركة ما بين القطاعين الوطنيين العام والخاص، وحشد االمكانيات بهذا االتجاه مع التحذير  -
اعمار البنية التحتية التي هي عنوان رئيسي  من استخدام األسلوب التشاركي في إعادة

 لالستقالل االقتصادي وترتبط ارتباطًا وثيقًا باألمن القومي.
 


